
Idzie wiosna, idzie życie!

"Dzisiaj rano niespodzianie 
zapukała do mych drzwi, 
Wcześniej niż oczekiwałem 
przyszły te cieplejsze dni, 
Zdjąłem z niej zmoknięte palto, 
posadziłem vis a vis
Zapachniało, zajaśniało… 
wiosna, ach, to Ty !
Wiosna, wiosna, 
wiosna, ach to Ty!"

 Od redakcji
          W wielkich bólach rodził się pierwszy 
numer naszej gazetki. Początkowo ogarnął nas 
zapał, ale szybko okazało się, że to za mało. Nie 
tak łatwo wybrać tematy, odpowiednią formę. 
Czasem, gdy tekst trzeba było poprawiać kolejny 
raz, ogarniało nas zniechęcenie. Potem jednak 
zaciskaliśmy zęby i braliśmy się do pracy. 
W końcu nie święci garnki lepią czy raczej - do 
gazet piszą.                        
           Przekonaliśmy się, że także dla 
profesjonalistów nie jest to prosta sprawa, to nas 
trochę pocieszyło. 6 grudnia gościliśmy z wizytą 
w Expresie Bydgoskim. Przyjęto nas bardzo 
serdecznie. Spotkał nas niemały zaszczyt, bowiem 
naszym przewodnikiem po tajnikach 
dziennikarskiego warsztatu była pani Ewa 
Czarnowska – Woźniak, redaktor naczelny działu 
regionalnego. Opowiedziała nam o tym, jak się 
konstruuje gazetę, jak wygląda dzień pracy 
dziennikarza. Zaskoczyło nas, że aby powstał 
jeden numer, dziennikarze zaczynają pracę od 
około piątej nad ranem, a kończą ją często 
o jedenastej wieczorem! Pani Ewa mogła nam 
poświęcić tylko godzinę, gdyż od 10 w redakcji 
rozpoczyna się „gorący czas” – kolegia 
redakcyjne. Podziękowaliśmy, wręczając 
niewielki upominek. Okazało się, że dla nas także 
przygotowano niespodziankę – zdjęcie, które 
ukazało się w następnym numerze Expressu. 
Pani Czarnowska udzieliła nam wielu rad, 
z których z pewnością skorzystamy.
          Zachęcamy Was do współpracy przy 
tworzeniu gazetki. Jeśli macie ciekawy pomysł 
na nowy artykuł, reportaż, chcecie podzielić się 
swoimi zainteresowaniami, zgłoście się do nas. 
                                                                                 
                                                               Redakcja





Prawo dżungli przed sklepikiem

I 
wiosną 

grzyby rosną?

Gdzie można znaleźć 
grzyby?
1) jesienią w lesie,
2) na basenie - pod 
prysznicami (jeśli nie 
chcecie zostać 
grzybiarzami, 

zakładajcie klapki)



Agnieszka Mikrut - cicha woda, która nieźle brzegi 
rwie. Niedawno otrzymała tytuł  Wolontariusza Roku w 
naszym województwie i ma szanse zdobyć teaki tytuł w 
wyborach krajowych. Co sprawia, ze kilkunastoletnia 
dziewczyna zajmuje się wolontariatem? I to nie od dziś...

Często narzekamy na brak czasu, nadmiar sprawdzianów czy zbyt 
długie lektury. Okazuje się jednak, że są wśród nas tacy, którzy 
znajdują czas nie tylko na naukę, treningi sportowe, ale także 
rozwijają swoje zainteresowania pozalekcyjne, nierzadko odnosząc 
spore sukcesy. Jedną z takich osób jest Oliwia Zalewska z klasy 5a . 
Oto, co powiedziała nam o sobie.   



Nie taki egzamin straszny, 
jak go malują!

Nadchodzi test końcowy. 
Napada Cię wtedy stres. 
Jest to naturalna część 
naszego życia. Czasami w 
stresie łatwiej się 
mobilizujesz i szybciej 
pokonujesz trudności, ale 
nie warto żyć z nim na co 
dzień. Utrzymujący się 
stres źle działa na Twój 
organizm. Warto więc się 
nauczyć, jak sobie z nim 
radzić. Oto kilka 
przykładów:

1.Przed egzaminem !
 Aby złagodzić napięcie:
a)Przygotuj sobie plan 
nauki,
b)Podziel materiał na 
mniejsze partie, działy,
c)Zaplanuj czas na 
powtórki,
d)Zrób próbę generalną,
e)Nie zapomnij o 
wypoczynku: uprawiaj 

sport, wspinaj się na 
skałkach, dobrze 
odżywiaj.

2.Stres w dniu 
egzaminu!
W tym dniu możesz czuć 
się podenerwowany – to 
naturalne.
Pamiętaj jednak, że to 
już nie czas na naukę. 
Wstań odpowiednio 
wcześnie. Wykonaj kilka 
ćwiczeń. Zjedz lekkie 
śniadanie. Przed salą 
egzaminacyjną nie daj się 
wciągnąć w nerwowe 
dyskusje. Zachowaj 
dystans, oddychaj 
głęboko, posłuchaj muzyki.

3.Stres podczas 
egzaminu!
Myśl pozytywnie i ufaj 
sobie. Podczas 
sprawdzianu skup się i 
nie rozpraszaj.
Czytaj uważnie 
wszystkie polecenia i w 
pierwszej kolejności 
odpowiadaj na łatwiejsze 

pytania, do 
trudniejszych wrócisz, 
jeśli czas Ci na to 
pozwoli. Sprawdź, co 
napisałeś.
PS.: Wykorzystaj czas 
do końca! 

4.Stres po egzaminie!
Możesz czuć się 
wyczerpany. Niech Cię to 
nie dziwi. Przez ostatnie 
tygodnie pracowałeś 
naprawdę ciężko. Daj 
sobie czas na powrót do 
równowagi. Nie myśl o 
wynikach. Wróć do 
swojego hobby, spotkaj 
się ze znajomymi, rób to, 
co naprawdę lubisz.
Zastosuj się do tych 
kilku prostych zasad, a 
na pewno poczujesz się 
lepiej. Nauka pójdzie Ci 
szybciej i efektywniej.
Życzymy powodzenia na 
teście!

Drogi 
Gimnazjalisto!

Prawa Murphy'ego:
Trudne problemy zostawione same sobie staną się jeszcze 
trudniejsze.
Człowiek postępuje rozsądnie wtedy i tylko wtedy, gdy 
wszelkie inne możliwości zostały już wyczerpane.



FUTRA ZA ŚMIERĆ



         Chłopcy z klasy III a w roku 
szkolnym 2007/2008 zajęli I miejce w piłce 
siatkowej szkół gimnazjalnych w 
Bydgoszczy. Ten sukces byl zwieńczeniem 
 ciężkiej pracy. 
  Tuż po przerwie świątecznej i po Nowym 
Roku zaczęli zmagania o Mistrzostwo 
Województwa Szkół Gimnazjalnych. 
Początek był bardzo dobry, bowiem wygrali 
2:0 z teoretycznie najmocniejszym zespołem 
NTS Trójka Nakło. 

   Następnie przeszli jak burza do 
półfinałów, gdzie, niestety, ulegli szkole z 
Inowrocławia 0:2. Kolejne mecze wygrali 
2:0. 
   O miejscu w finale zadecydowała strata 
punktów po przegranym meczu z 
Inowrocławiem.
    W taki oto sposób nasza szkolna 
drużyna zajęła II miejsce w Województwie 
Szkół Gimnazjalnych.
                                                                       
                                                    P.B.

Czy wiecie, że...

Proponujemy Wam teraz trening szarych komórek. Wiadomo - nie tylko mięśnie 
niećwiczone ulegają zanikowi. Oto kilka zadań zaproponowanych przez Panią 
Mirosławę Ellmann. Powodzenia!







Chodzi mi o to, aby język giętki
      Powiedział wszystko, co pomyśli głowa;
A czasem był, jak piorun, jasny, prędki,
      A czasem smutny, jako pieśń stepowa,
A czasem jako skarga nimfy miętki,
      A czasem piękny jak aniołów mowa;
Aby przeleciał wszystko ducha skrzydłem;
Strofa być winna taktem, - nie wędzidłem.
                              Juliusz Słowacki , Beniowski           
 
  

   

JAKI I PTAKI

Był sobie duży ptak.
Na imię miał Jak.

Fruwał wysoko po niebie,
Z góry oglądał Ziemię.

Ostrzegały go inne ptaki.
-Nie fruwaj tak wysoko Jaki

-Skrzydełka Ci usmaży.
-Spadniesz z wysoka na Ziemię
-Skończy się latanie po niebie.
Lecz Jaki nie słuchał nikogo.

Po niebie fruwał wysoko.
Słońce mu piórka spaliło,

Jaki spadł na Ziemię i zginął.
Morał z tego taki,

Nie fruwaj wysoko, jak Jaki.
       

       Ada

Zdarza się wam czuć nieodpartą 

chęć przelania na papier uczuć, 

uchwycenia wrażeń?  Piszecie 

opowiadania, może wiersze? 

W tym dziale chcielibyśmy 

zamieszczać wasze prace. 

Przysyłajcie do nas swoje teksty. 

Gwarantujemy dyskrecję – jeśli 

autor nie będzie chciał umieścić 

pod tekstem swojego nazwiska, 

może sobie wymyślić pseudonim 

lub podpisać tekst inicjałami.

 Na początek, aby Was zachęcić, 

obok zamieszczamy wiersz 

naszej redakcyjnej koleżanki.



Ola radzi

 

Klaudia radzi
 

Nie wiecie, jak usunąć trudne plamy? Jak zajmować się chomikiem? Piszcie do nas, postaramy się Wam pomóc- w miarę 
naszych możliwości.



HOROSKOP

Prawa Murph'ego:

Stopka redakcyjna
Panuje demokracja.Oczywiście istnieją sekcje, ale w praktyce wszyscy piszą wszystko - liczą się pomysły. Obecny 
skład redakcji: Dominika Bednarek, Agnieszka Fibor, Marcelina Kamińska ( wszystko po trochu tudzież zdjęcia); 
Agnieszka Kulas, Alicja Lipa, Sara Malinowska ( aktualności i rozrywka);
Magdalena Chełmicka, Klaudia Segenbusch ( okiem reportera śledzą życie szkoły), Ada Cieślewicz (wyszukiwacz 
ciekawostek ), Klaudia Kiełtyka, Ola Bierzyńska ( rady i porady), Emilia Nowak, Marta Grzybek ( sport ). 
Współpracownicy - wszyscy, którzy mają chęci i pomysły.
Opiekun : Brygida Lewandowska
Adres e - mail: gazetka26@zs26.pl




